
CIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ARGESUL DE MULOC 
Ora� �tefane�ti, sat Valea Mare - Podgoria, nr.18B, et. I, jud. Arge� 
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Data postarii anuntului 

Pentru lansare APEL2/2021, MASURA M4/3A 

19.11.2021 

AVIZAT CDRJ ARGES 
15.11.2021 

Gelu Rosu Navara Maria Rosu 

APEL DE LANSARE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL 
ARGESUL DE MIJLOC 

FORMA DETALIATA,2/2021/19.11.2021 
MASURA M4/3A-SPRIJIN PENTRU iNFIINTAREA �I DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE 

Asociatia Grupul de Aq:iune Locala Tinutul Argesul de Mijloc anunta lansarea in perioada 26.ll.2021-
30.12.2021 a sesiunii de depunere a Cererilor de Finantare in cadrul Masurii M4/3A - Sprijin pentru 
infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative. 

Numarul apelului de seleq:ie: 2/2021-M4/3A 

Data lansarii apelului de selectie: 26.11.2021, ora 10:00 

Data limita de depunere a proiectelor: 30.12.2021, ora 14:00 

Locul $i intervalul orar in care se pot depune proiectele: 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL Tinutul Argesul de Mijloc - ora� Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, 
str. Drumul Morii, nr.18B, etaj 1, jud. Arges, de I uni pana vineri, in intervalul orar 12:00-14:00. 

Beneficiari eligibili: 

ONG-uri, infiintate conform legislatiei in vigoare. 
in vederea aprobarii sprijinului, ONG-urile trebuie sa se incadreze in prevederile Ordonantei nr. 26/2000 cu 

privire la asociatii �i fundatii. 

Beneficiarii directi i�i asuma crearea prin intermediul acestui proiect infiintarea unei structuri 
asociative de tip: 

• Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e) cu modificarile �i
completarile ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor 
membri; 

• Societate agricola (i'nfiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile �i completarile ulterioare) de
pe teritoriul G.A.L.; 

• Societate cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 1/2005 cu modificarile �i completarile
ulterioare, iar investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri) de pe teritoriul G.A.L. 
Sprijin nerambursabil total masura M4/3A: 50.000 euro. 

Fondul disponibil alocat in aceasta sesiune este de 50.000 euro. 

Suma maxima alocata /proiect este de 50.000 Euro. 

Sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei masuri este de 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile. 

Buget faza 1 (animare, dezvoltare plan de afaceri): 15.000 Euro 
Buget faza 2 (inregistrare, asigurarea viabilitatii, auto sustenabilitate): 35.000 Euro 

Rambursarea costurilor eligibile suportate �i platite. 
Plata in avans, cu conditia constituirii unei garantii bancare sau garantii echivalente corespunzatoare 
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 45 (4) �i art. 63 ale R(UE) nr. 1305/2013 
lntensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

lnformatii detaliate privind accesarea �i implementarea proiectelor in cadrul masurii M4/3A - Sprijin pentru 

• 

Prasramul Na\ional de Dezvolta;e Rurala este lmplem�ntat de-Agentfa pentru Flnantarea lnvestltiil.,;. Rurale, din subordlnea Mlnlsterulul Agrlculturii li Dezvoltiril Rurale. 
PNDR este finantat de Uniunea Europeana li Guvemul Rominiei prin Fondul European A11ricol pentru Dezvoltare Rurala. 














